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ZÁPIS 
 

z 7. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 1. 2023 
 
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek  
 
náměstci primátora 

 
Pejpek, Tichák, Tichý, Ferancová 

 
neuvolnění členové rady města 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Kryl, Lošťák, Krbeček, Kolářová 
 
Bačák, Dobrozemská 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

- 
Hladíková 

  

 
čas zahájení: 15:00 hodin zasedací místnost primátora, budova radnice 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1         1. Veřejná zakázka č. 22037 – Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ – 

rozhodnutí o dalším postupu (na stůl) 
 
 
 

o O o 
 
7. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh 
programu byl bez úprav schválen – 9 hlasů pro. Následovalo projednání jediného bodu 
programu. 
 

o O o 
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Bod programu: 1. 
Veřejná zakázka č. 22037 – Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ – rozhodnutí o dalším 
postupu 
Konzultanti: Drešr, Neplechová, Zborník, Zedek – odbor investic, Sítek – odbor dotačních 
projektů, Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Tichý se ujal úvodního slova. Popsal dosavadní vývoj celé veřejné zakázky s tím, že do 
středy 4. 1. 2023 trvá lhůta pro podání opravného prostředku. Nyní je třeba rozhodnout o 
dalším postupu. Při rozhodování musí být brán zřetel také na to, že se jedná o dotovanou 
akci, kdy do půlky června 2023 musí být profinancovány všechny způsobilé výdaje a do 
konce roku 2023 musí být stavba zrealizována a to včetně kolaudace.  
Sítek k tomuto sdělil, že existuje možnost změny podmínek smlouvy o dotaci. Lze požádat 
příslušné ministerstvo, aby projekt byl zařazen do skupiny „rizikových projektů“. Potom by 
bylo možné prodloužit termín způsobilosti výdajů do konce roku 2023 a ukončení realizace 
stavby do konce roku 2024.  
Zedek shrnul časovou souslednost jednotlivých kroků, které vedou k realizaci celé akce. Dle 
jeho názoru je původní časový plán již nyní nereálný i ve vztahu k původním podmínkám 
dotace.  
V rámci diskuse byly probrány všechny tři navržené varianty. Radní se nakonec přiklonili 
k variantě B), tj. navrátit se do zadávacího řízení, pokračovat v něm a posoudit nabídku AŽD 
Praha s. r. o. 
Odboru investic ve spolupráci s odborem dotačních projektů bylo uloženo připravit k podpisu 
primátorovi dopis s žádostí o posun termínu způsobilosti výdajů do konce roku 2023 a 
ukončení realizace stavby do konce roku 2024, který bude následně v co nejkratší lhůtě 
odeslán na příslušné ministerstvo.  
Od výsledku žádosti pak bude odvozen termín zasedání ZMO.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
postup dle varianty B/ uvedené v důvodové zprávě, 

 

3. revokuje 
usnesení č. 19 ze dne 14. 3. 2022 a pověřuje Mgr. Miloslava Tichého 

a) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

b) k rozhodnutí o námitkách, 

c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

4. ukládá 
ihned připravit dopis s žádostí o posun termínu způsobilosti výdajů do konce roku 2023 a 
ukončení realizace stavby do konce roku 2024, který bude odeslán na příslušné ministerstvo 

T: 24. 1. 2023 
O: vedoucí odboru investic, vedoucí odboru dotačních projektů 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
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Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 16:00 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 1. 2023 
Zápis byl podepsán dne:  4. 1. 2023 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. Ing. arch. Tomáš Pejpek v. r. 
primátor města Olomouce        náměstek primátora  
 


